
 

 

  PPrroo--CClleeaann  شودشودمیمی  تولیدتولیدو سطوح و سطوح برای بررسی تمیزبودن ابزار برای بررسی تمیزبودن ابزار است که است که مانده پروتئین مانده پروتئین تشخیص باقیتشخیص باقی  اندیکاتوراندیکاتوریک یک . .  

   گراد استگراد استدرجه سانتیدرجه سانتی  2222تا تا   22شرایط دمایی نگهداری این محصول از شرایط دمایی نگهداری این محصول از..  

  . . این دما را به وسیله نگهداری محصول در یک یخچال یا اتاق خنک تامین کنیداین دما را به وسیله نگهداری محصول در یک یخچال یا اتاق خنک تامین کنید

   نیست، چرا که فقط آب استریل سوآب با آن در تماس بوده استنیست، چرا که فقط آب استریل سوآب با آن در تماس بوده است  آنآنابزار، نیازی به شستن ابزار، نیازی به شستن سطح یا سطح یا پس از کشیدن سوآب بر یک پس از کشیدن سوآب بر یک..  

  نسخه فعلی استاندارد نسخه فعلی استاندارد   دردرIISSOO1155888833 میکروگرم در سانتی متر مربع استمیکروگرم در سانتی متر مربع است  88تا تا   66، مقدار مجاز پروتئین موجود بر روی سطوح ابزار، بین ، مقدار مجاز پروتئین موجود بر روی سطوح ابزار، بین..  

  شده به اندازه کافی تمیز هستندشده به اندازه کافی تمیز هستندرسد که ابزارهای شستهرسد که ابزارهای شستهاستفاده از این محصول، کاربر به این اطمینان میاستفاده از این محصول، کاربر به این اطمینان می  بابا . .  

  این محصول در پایش فرآیند دستی و خودکار شستشوی ابزار کاربرد دارداین محصول در پایش فرآیند دستی و خودکار شستشوی ابزار کاربرد دارد . .  

  اگر آلودگی ظاهری وجود دارد، از اگر آلودگی ظاهری وجود دارد، از . . دار یا وسایل مشابه، ابزار و وسایل را به لحاظ تمیز بودن، بررسی کنیددار یا وسایل مشابه، ابزار و وسایل را به لحاظ تمیز بودن، بررسی کنیدبین چراغبین چراغبا استفاده از ذرهبا استفاده از ذره

  . . اندیکاتور پروتئین استفاده بیهوده نکنید، مگر این که قصد بازرسی نقاط خاص از ابزاری خاص را داشته باشیداندیکاتور پروتئین استفاده بیهوده نکنید، مگر این که قصد بازرسی نقاط خاص از ابزاری خاص را داشته باشید

   

  سوآب کشیدن، شکستن، مشاهدهسوآب کشیدن، شکستن، مشاهده: : سه مرحله کلی وجود داردسه مرحله کلی وجود دارد..  

  که قرار است آزمون شود انتخاب نماییدکه قرار است آزمون شود انتخاب نمایید  یا سطحییا سطحی  دستکش جدید بپوشید و ابزاردستکش جدید بپوشید و ابزار . .  

  ..سوآب را بچرخانید و آن را از لوله آن خارج کنیدسوآب را بچرخانید و آن را از لوله آن خارج کنید  ((11

  

  ..را سوآب بکشیدرا سوآب بکشیدیا سطح موردنظر یا سطح موردنظر به طور کامل نقطه موردنظر بر روی ابزار به طور کامل نقطه موردنظر بر روی ابزار   ((22

  . . تر است، مورد ارزیابی قرار دهیدتر است، مورد ارزیابی قرار دهیدها مشکلها مشکلآنآن  نقاطی که تمیزکردننقاطی که تمیزکردنن است که همواره ن است که همواره توصیه بر ایتوصیه بر ای

  ((شده در سیکل دستگاه را نیز مورد آزمون قرار دادشده در سیکل دستگاه را نیز مورد آزمون قرار دادتوان سطح اندیکاتور واشینگ استفادهتوان سطح اندیکاتور واشینگ استفادهبه جز سطوح ابزار، میبه جز سطوح ابزار، می))

 .مان آرتا سالمت استفاده نماییدهای شرکت توانید از فلش کارتبرای آشنایی با نقاط خاص و الزم برای بازرسی ابزارهای مختلف، می

  . . سوآب را به همان شکل داخل لوله برگردانیدسوآب را به همان شکل داخل لوله برگردانید  ((33

  

  ..لوله را محکم بگیرید و پایین حباب حاوی مایع را با عقب  وجلو بردن بشکنیدلوله را محکم بگیرید و پایین حباب حاوی مایع را با عقب  وجلو بردن بشکنید  ((44

  ..به سمت پایین لوله برودبه سمت پایین لوله برودحباب را دو بار فشار دهید تا مایع کامال حباب را دو بار فشار دهید تا مایع کامال 

  

  ..کامال به مایع آغشته شودکامال به مایع آغشته شود  انیه لوله را تکان دهید تا نوک سوآبانیه لوله را تکان دهید تا نوک سوآببه مدت چند ثبه مدت چند ث  ((22

  ..مشاهده نمایید و تفسیر نماییدمشاهده نمایید و تفسیر نماییدبر روی یک کاغذ سفید بر روی یک کاغذ سفید رنگ مایع داخل لوله را رنگ مایع داخل لوله را   ((66

  ..در پایان کار، نیازی به خارج کردن سوآب از داخل لوله نیستدر پایان کار، نیازی به خارج کردن سوآب از داخل لوله نیست

  . . دهددهددقیقه این اندیکاتور پاسخ میدقیقه این اندیکاتور پاسخ می  1111تا تا   11از از 
  

   روشن باشد، ابزار تمیز بوده استروشن باشد، ابزار تمیز بوده استتفسیر تغییر رنگ مایع به این شکل است که اگر سبز تفسیر تغییر رنگ مایع به این شکل است که اگر سبز  

  دهنده این استدهنده این استنشاننشان  تر به سمت رنگ بنفش برود،تر به سمت رنگ بنفش برود،تر و پررنگتر و پررنگهرچه سریعهرچه سریعرنگ رنگ و اگر و اگر 

    ..دوباره انجام شوددوباره انجام شودو پاکسازی و پاکسازی تمیز نبوده است و الزم است پس از کشف و رفع مشکل، فرآیند شستشو تمیز نبوده است و الزم است پس از کشف و رفع مشکل، فرآیند شستشو یا سطح یا سطح که ابزار که ابزار 
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